LOVISENBERG
DIAKONALE BARNEHAGE

LOVISENBERG DIAKONALE BARNEHAGE
Lovisenberggt. 7a
0456 Oslo
tel. 22358380
VIKTIG:
Søknadskjema skal sendes til barnehagen og søknaden skal registreres på
Oslo kommunes hjemmesider, https://oslo.ist-asp.com/oslopub/login.htm
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
Barnets etternavn:

Mellomnavn:

Frist: 1. mars
Fornavn:

Angis bare dersom familien benytter
annet hovedspråk enn norsk

Språk:

Nasjonalitet:
Gutt:

Bydelsnavn:

Personnr.: (11 siff.)

Pike:

FORESATTES NAVN
Etternavn:

Fornavn:

Personnr.: (11 siff.)

Adresse:

Postnr./sted

Telefon:

E-post:
Arbeidsgiver og arbeidssted

Telefon jobb:

Mobil:

FORESATTES NAVN
Etternavn:

Fornavn:

Personnr.: (11 siff.)

Adresse:

Postnr./sted

Telefon:

E-post:
Arbeidsgiver og arbeidssted

Telefon jobb:

Mobil:

KONTAKTPERSON, hvis ingen av de foresatte er tilgjengelige
Etternavn:

Fornavn:

Telefon:

Adresse:

Postnr./sted

Mobil :

Lovisenberg diakonale barnehage
Lovisenberggt 7a •

N-0456 Oslo •

Tel +47 22 35 83 80 • Fax +47 22 35 83 10 • www.lovisenbergbarnehage.no

Opplysninger om ansatt i sykehuset:
Stilling:
Klinikk/avdeling:

Hvem bor barnet hos?

Ansattdato:

Hvilken helsestasjon hører barnet til?

Stillingsprosent:

Har barnet eller andre i familien spesielle sykdommer?

ØNSKET BARNEHAGEPLASS F.O.M DATO:
Har barnet plass i barnehage nå, evt. hvilken?
Kommunal

Privat

Kommunal plass i privat barnehage

Søker du plass i flere barnehager, evt. hvilken?

Hvis søsken har plass i barnehage, før opp fødselsdato, navn
og barnehage

Søkes det om plass for søsken, før opp barnets navn og
fødselsdato. (Husk også egen søknad for hvert barn)

Jeg har lest sykehusets retningslinjer, og er kjent med kriteriene for tildeling av barnehageplass.
Jeg ønsker å søke i forhold til kriterie nr.:


2
1


4
3


6
7
5

Personer som er kritiske i forhold til å opprettholde driften av sykehuset
Personer som er kompetente og velkvalifiserte søkere til stillinger hvor det er
svak rekruttering
Personer som vanskelig kan erstattes av andre
Ansatte/personer som utfører sitt arbeid på en flott og upåklagelig måte og
avdelingsleder ønsker å beholde den ansatte i sykehuset (bibehold).
Søskenprioritet
Ansiennitet i sykehuset
Andre grunner

Eventuell begrunnelse:

Det gis som hovedregel tilsagn om barnehageplass frem til skolepliktig alder såfremt ikke ansettelsesforholdet
opphører. Det er ikke anledning til å beholde barnehageplassen ved fratredelse fra stilling i sykehuset.
Uriktige opplysninger kan medføre oppsigelse av tildelt plass

Oslo, den:_______ __________________________________
Foresatt 1

__________________________
Foresatt 2

